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Syfte 

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för bidrag till strategiska satsningar 
inom forskning och forskarutbildning: 

 Fakultetsöverskridande projektstöd som syftar till att skriva fram medelsansökningar 
till externa finansiärer 

 Stöd till fakultetsöverskridande nätverk och initiering av fakultetsöverskridande 
samarbeten   

 Stöd till inbjudning av spetsforskare 
 ”Black box”.  

 
Satsningarna gäller stöd till innovativa forskningsinitiativ och fakultetsöverskridande 
samarbeten. Stöden ska syfta till satsningar där det finns förutsättningar för att bidrag från 
områdesnämnden ska ge ett mervärde.  
 
Stöd ges inte till kontinuerlig verksamhet utan för uppbyggnad och initiering av ny verksamhet. 
Aktiviteter där flera institutioner är involverade – från olika discipliner och företrädesvis från 
olika fakulteter – prioriteras vid tilldelningen av medel. Med strategiska satsningar avses främst 
fakultetsöverskridande insatser, men satsningar kan även vara strategiska för området utan att 
vara fakultetsöverskridande.  

Utlysningar 

Utlysningarna under stödformerna 1–3 nedan förutsätter att de sökande har god framförhållning 
så att institutionerna och medarbetarna får möjlighet att planera in dessa i sina 
verksamhetsplaner. Den sammantagna finansiella storleksordningen för satsningarna fastställs 
av Områdesnämnden för humanvetenskap årligen i samband med budgetbeslutet. 
 
Utlysningstider för fakultetsöverskridande projektstöd, nätverk och samarbeten samt för stöd 
till inbjudan av spetsforskare fastställs av områdesnämnden årligen. Stöd till ”Black box” kan 
beviljas löpande under året. Områdesnämndens webbplats utgör informationskanal genom att 
tydligt presentera utlysningarna och möjligheterna att erhålla medel.  
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Stödformer 

1. Fakultetsöverskridande projektstöd som syftar till att skriva fram medelsansökningar till 
externa finansiärer (storleksordning: en rimlig ersättning i förhållande till behovet. Sker i 
form av ersättning av ca 100 timmars arbetsinsats/1 månad per sökt projekt).  

Bedömningskriterier:   

-      En tydlig och angelägen forskningsfråga 
-      En plan för hur man ska gå till väga 
-      En redovisning av vart man tänker sända sin ansökan 
-      Reell forskningssamverkan, redovisad som en övertygande beskrivning av    
        synergieffekterna av samarbetet 
-      Genomförbarhet genom gruppens kompetens och sammansättning. 
 
  

 2.  Stöd till fakultetsöverskridande nätverk och initiering av fakultetsöverskridande 
samarbeten inom forskning och forskarutbildning (inom området eller lärosätet samt 
nationella eller internationella samarbetsprojekt, exempelvis kopplade till stora utlysningar 
från svenska och europeiska forskningsråd). 

Bedömningskriterier:  

-       En god idé underbyggd av en tydlig argumentation 
-       Nätverksplan/plan för reellt innovativt forskningssamarbete utifrån en  
         beskrivning av synergieffekterna av samarbetet 
-       Resplan i förekommande fall  
-       Genomförbarhet mätt som gruppens kompetens och sammansättning.  
-    I förekommande fall projektsamarbete mellan forskare med meriter i form av  
         tidigare erfarenhet av projektledning av större forskningsanslag.   

 
 
3. Stöd till inbjudning av spetsforskare – gäller kortare vistelser 

Bedömningskriterier:  

- Tydlig argumentation för forskarens kompetens (inklusive CV) och koppling till 
verksamheten vid institutionen 

- Kort beskrivning av hur forskaren kommer att bidra till verksamheten vid 
institutionen och området. 

 
 
4. ”Black box”  – tillfälligt stöd till mer originella eller akuta forskningsinitiativ som t.ex.  

-      Utlysningar, erbjudanden, samarbetsinbjudningar m.m.  
-   Fakultetsöverskridande initiativ som inte ryms under övriga  
        utlysningar.  

Stöd till konferensresor ges inte. Stöd för att arrangera konferens medges normalt inte och kan 
endast gälla viss delfinansiering. 


